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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina KIELCE

Powiat KIELCE

Ulica AL. SOLIDARNOŚCI Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-323 Poczta KIELCE Nr telefonu 413347800

Nr faksu 413347800 E-mail fundacja@fabrykimarzen.org Strona www www.fabrykimarzen.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-09-04

2017-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36241371800000 6. Numer KRS 0000574203

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Załucki Prezes Zarządu TAK

Mariusz Waniołka Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Karolina Sołowow Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Iwona Sołowow Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Barbara Solowow Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "FABRYKI MARZEŃ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1)prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz 
edukacji (w tym edukacji sportowej) dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia 
oraz ratowania życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wspierania i prowadzenia 
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, sportowym oraz 
charytatywnym skierowanych do dzieci i młodzieży;2)udzielanie pomocy, 
w tym pomocy społecznej osobom i rodzinom, w tym osobom, samotnie 
wychowującym dzieci, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wyrównywanie szans tych osób3) 
udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans 
tych osób;4) prowadzenie działalności charytatywnej;5) prowadzenie 
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;6) organizacja przedsięwzięć 
mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych w rozwojem 
przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju technologii;7) organizacja 
przedsięwzięć mających za przedmiot promocję i ochronę zdrowia;8) 
prowadzenie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej;9) przeciwdziałanie patologiom społecznym;10) 
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości;11) prowadzenie działalności wspomagającej 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;12) 
prowadzenie działalności mającej na celu podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;13) 
prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego;14) prowadzenie działalności mającej na celu 
wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;15)prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i 
rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego;16)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań 
wspomagających rozwój demokracji;17)działanie na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;18)prowadzenie działalności mającej na celu promocję 
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1)organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować 
ochronę zdrowia;2)pomoc finansową i rzeczową, obejmującą 
finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, 
rehabilitacyjnego oraz lekarstw dla zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub 
życia;3)wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania ze 
szczególnym uwzględnieniem podmiotów związanych i działających na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju 
technologii;4)wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe placówek 
prowadzących działalność na rzecz pomocy i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, życiowej lub materialnej;5)wspieranie organizacyjne, 
rzeczowe i finansowe w tym wspieranie budowy, remontów i modernizacji 
placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz osób i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub 
materialnej;6)poprawienie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin 
ubogich, osobom, rodzinom, w tym osobom samotnie wychowującym 
dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz 
osobom niepełnosprawnym poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe, 
finansowe, w tym wspieranie budowy, remontów i modernizacji 
wykonywanych w ich miejscach zamieszkania7) pomoc finansową i 
rzeczową w tym programy stypendialne, socjalne i naukowe w 
szczególności skierowane do uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, która 
osiąga ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, 
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kultura);8) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, 
kataklizmów oraz klęsk żywiołowych;9) organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu edukację dzieci i młodzieży, w 
szczególności w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i nowych 
technologii; 10)organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia (w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, 
innowacyjności i nowych technologii) i osiągnięciu 
samodzielności;11)organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
integracyjnych, mających na celu wspieranie osób 
niepełnosprawnych;12)organizowanie i udział w finansowaniu akcji na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;13)organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
mających na celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej i zdrowego trybu 
życia; 14)organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu 
wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej, rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej;15)organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na 
celu podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;16)organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
mających na celu wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
rozwoju języka regionalnego;17)organizowanie i udział w finansowaniu 
akcji mających na celu wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego;18)organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;19)organizowanie i 
udział w finansowaniu akcji mających na celu upowszechnianie i ochronę 
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
wspomaganie rozwoju demokracji;20)organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu upowszechnianie idei integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;21)organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających 
na celu promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;22)organizowanie, 
prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami 
Fundacji;23)organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją 
celów Fundacji;24) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji 
wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, 
zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach 
organizowanych przez Fundację;25)przygotowywanie i opracowywanie 
materiałów związanych z upowszechnieniem wiedzy o Fundacji oraz 
celami realizowanymi przez Fundację 26)przyznawanie świadczeń 
pieniężnych, rzeczowych o charakterze pomocy społecznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis działalności Fundacji „Fabryki Marzeń” w 2020 roku

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Fundacja „Fabryki Marzeń” samodzielnie, ale także we współpracy 
z innymi organizacjami, prowadziła remonty łazienek, pokoi, mieszkań u rodzin z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej oraz materialnej. 
W ciągu 12 miesięcy zostało zakończonych 18 projektów remontowych. Pomagaliśmy przede wszystkim rodzinom z 
województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego.
Pierwszy finał remontu miał miejsce w miejscowości Napęków. Syna Pani Barbary i Pana Piotra - urodził się z bardzo licznymi i 
ciężkimi chorobami. Mimo że w swoim życiu przecierpiał zdecydowanie za dużo, jest pogodnym dzieckiem. Rodzice przed 
narodzinami syn wybudowali dom, w którym miała zamieszkać cała rodzina. Niestety los sprawił, że większość środków 
finansowych została przeznaczona na leczenie chłopca. Rodzice zwrócili się do naszej Fundacji i natychmiast postanowiliśmy 
pomóc im w wykończeniu domu. W pomoc rodzinie zaangażowała się bezpośrednio firma DEFRO oraz nasze partnerskie firmy: 
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Cersanit, Barlinek, Homla, OSHEE, Piekarnia pod Telegrafem, REZISTYLE.
Druga przemiana miała miejsce w Parszowie. Był to jeden z największych projektów w historii działalności Fundacji w 
województwie świętokrzyskim. Pomogliśmy Pani Joannie i jej dzieciom w odbudowie spalonego domu. Nasza Fundacja pojawiła 
się u Pani Joanny, gdy dom był w stanie surowym, zamontowano okna i drzwi oraz ułożono dach. Kontakt do Fundacji otrzymała 
od Pani Małgorzaty Frydrych z Polsat Interwencja, która nakręciła reportaż zaraz po spaleniu się domu. 
Firma Siniat przekazała bezpośrednio rodzinie płyty gips – karton i klej do wykonania tynków w całym domu, zaś firma Zębiec za 
pośrednictwem Fundacji przekazała kocioł grzewczy. Wtedy mogliśmy przystąpić z naszymi architektami do wykonania projektu 
łazienek oraz pokoi dla dzieci. Firma Cersanit i Komfort Home zaprojektowały i przekazały niezbędne materiały do łazienek, a 
nasi wykonawcy firma PREBUD szybko uporali się z pracą. Firma Barlinek przekazała deskę barlinecką do całego domu. Wtedy 
do pomocy włączył się nasz stały partner - Kielecka Fabryka Mebli, której właściciele Pani Aneta i Paweł Wiśniccy przekazali 
komplet mebli do dzieci. Wzruszony losem Pani Joanny współwłaściciel firmy BIK Meble, Pan Tomasz Kotwica, ufundował 
bezpośrednio rodzinie i zamontował meble w kuchni. Firma Synthos przekazała styropian na ocieplenie domu.  Na koniec Sklepy 
Komfort i Homla podarowały dywany oraz elementy dekoracyjne, dzięki którym pokoje dzieci nadawały się od razu do 
zamieszkania. W dniu finału słodkości dostarczyły Piekarnia Pod Telegrafem oraz cukiernia La Baguette, firma OSHEE przekazała 
zapasy napojów oraz batonów, a youtuber Rezigiusz koszulki ze swojej kolekcji ReziStyle, zaś firma Cybercom przekazała laptop 
do nauki.
Pomagając kolejnej rodzinie we współpracy z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Chmielewskiej, po raz kolejny 
udowodniliśmy, że niosąc pomocną dłoń, warto jednoczyć siły. Pani Wioletta z miejscowości Garbacz, aby móc formalnie zostać 
rodziną zastępczą dla siostrzeńca, musiała zaadaptować poddasze na pokoje dla dzieci. Tą kwestią zajęła się siostra 
Chmielewska wraz z pracownikami i mieszkańcami Wspólnoty Chleb Życia. To właśnie dzięki niej, trafiliśmy na tą rodzinę i 
przekazaliśmy pełne wyposażenie łazienki.
Kolejny finał odbył się u rodziny Pani Zofii i Pana Andrzeja z Barwałdu. Pan Andrzej zachorował, Pani Zofia urodziła chore 
dziecko. Oboje stracili pracę. A podczas nawałnicy - także dach nad głową.  Ośmioosobowa rodzina przeżyła tragedię nie do 
opisania, tracąc wszystko. Na szczęście los postawił na ich drodze ludzi, którzy przywrócili wiarę w lepsze jutro. Dzięki Fundacji 
Habitat for Humanity rodzina ruszyła z wymarzonym remontem. Nasza Fundacja zobowiązała się do wykonania dwóch łazienek. 
Dziś Pan Andrzej– tata i mąż mówi „Zawalił nam się dom, jednak z pomocą dobrych ludzi nie zawali się nam świat”.
Zanim poznaliśmy rodzinę Pani Agnieszki i Pana Rafała z Cudzynowic, ta czteroosobowa rodzina mieszkała w budynku, który 
wcześniej był oborą dla zwierząt. Z każdym kolejnym dniem i z wkładem własnych sił, rodzina dobudowywała kolejne 
pomieszczenia. W ten sposób pojawił się hol, łazienka i ganek. Następnie małżeństwo postanowiło wziąć kredyt, aby podnieść 
budynek i zagospodarować poddasze. To właśnie wtedy spotkały się nasze drogi i pojawiliśmy się z pomocą, aby urządzić dwa 
pokoje dla ich synów. Materiały dostarczyli nasi niezawodni partnerzy: Barlinek      i Teknos. Dziękujemy również Homli, OSHEE 
oraz Piekarni Pod Telegrafem.
Kolejny finał miał miejsce w Krakowie u chorego na SMA Radzia. Pani Agnieszka — mama Radzia, mówi, że boi się pomyśleć, co 
by było, gdyby zostali na okres #zostańwdomu w "starych ścianach". Szczęśliwie, udało nam się zdążyć z ukończeniem remontu 
przed pandemią. Rodzina ma teraz znacznie większe możliwości niż dotychczas, a przestrzeń mieszkania stała się nie tylko 
dostosowana do potrzeb Radzia, a także przyjazna.
W 2020 roku nasz pomoc trafiła do jeszcze jednej rodziny z Krakowa. Pan Krzysztof to kolejny tata  samotnie wychowujący 
dwóch synów. Mama chłopców po ciężkiej chorobie zmarła. Rodzina mieszka w Krakowie w ponad stuletnim domu. Fundacja 
„Fabryki Marzeń” wraz ze swoim partnerem firmą Barlinek przekazała rodzinie deskę barlinecką. Dodatkowo na portalu 
siepomaga.pl była utworzona na rzecz tej rodziny zbiórka. Całą zebraną kwotę Pan Krzysztof przeznaczył na poprawę warunków 
mieszkaniowych.
Pani Agnieszka i Pan Maciej stanowili kochająca się rodzinę z dwojgiem dzieci mieszkającą w miejscowości Otrębusy. W 2013 
roku podjęli bardzo ważną decyzję. Postanowili przyjąć pod swój dach trójkę rodzeństwa z domu dziecka. Przyjęte pod ich dach 
dzieci szybko się przyzwyczaiły do nowych rodziców, rodzeństwa i warunków. Po roku okazało się, że na świecie pojawił się 
jeszcze jeden chłopczyk – brat przyjętej wcześniej trójki -, który jako 3 miesięczne niemowlę również trafił pod szczęśliwy dach 
naszej rodziny. Tak więc rodzina w Otrębusach składa się teraz z rodziców i 6 dzieci. Obok ich domu mieszkalnego stoi drewniany 
domek, który dołączyli do głównego budynku i postanowili własnymi siłami stworzyć tu kolejne pokoje dziecięce. Wtedy zwrócili 
się do Fundacji „Fabryki Marzeń” opowiadając nam swoją historię oraz dzieląc się marzeniami. Razem udało wyremontować i 
urządzić 3 nowe pokoje dla dzieci oraz łazienkę. 
Rodzina Pani Izabeli mieszkała w starym, małym domu po dziadkach w Starachowicach. Na małej, zniszczonej przestrzeni 
mieszkało 7 osób, w tym 4 dzieci. Stan domu był fatalny. Piec kaflowy w kuchni i bojler w łazience praktycznie nie działały. Dom 
był zagrzybiony i nieocieplony. Na pomoc rodzinie przeznaczona została część pieniędzy (46 tysięcy złotych) zebranych podczas V 
Balu Charytatywnego w Starachowicach, zorganizowanego przez Annę Pająk z Hotelu Senator, Prezydenta Miasta Starachowice 
Marka Materka oraz naszą Fundację. Za zebrane środki udało się nam wybudować kotłownię, wykonać tam elektrykę oraz 
zainstalować w niej podarowany przez firmę Zębiec kocioł grzewczy. Kolejnym ważnym etapem remontu było wykonanie 
ocieplenia zewnętrznego całego budynku wraz z elewacją. Przy wsparciu naszych partnerów do tej pory udało nam się jeszcze 
wyremontować i wyposażyć łazienkę. Ostatnie miesiące, pomimo tylu pozytywnych zmian w otoczeniu, nie były dla rodziny 
szczęśliwe. Okazało się, że Pani Izabela zachorowała. Mimo leczenia kobieta zmarła osieracając czwórkę dzieci. Zgłosiła się do 
nas ze wsparciem Fundacja Projekt Mokotów. Głównym programem tej fundacji jest SkillUp - Sztafeta Kompetencji. Razem z 
wymienią wyżej fundacją wspólnymi siłami pomogliśmy osieroconym dzieciom. 
Po raz kolejny we współpracy z Fundacją DOM Dbamy o Młodych pomogliśmy potrzebującej rodzinie. Tym razem nasze wsparcie 
trafiło do Pani Doroty i jej córki Karoliny z Wrocławia. Zaradna kobieta utrzymuje dziecko z pomocy finansowej z MOPS-u oraz z 
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tego co uda jej się zarobić. Pracuje w szpitalu. Nasza Fundacja wyposażyła całą łazienkę dla tych dwóch wspaniałych osób.
Następny finał odbył się również we współpracy z instytucją pozarządową. W tym przypadku mieliśmy okazję współdziałać z 
Fundacją Braci Collins. Wspólnie pomogliśmy rodzinie Pani Patrycji i Pana Jacka z Olszówki. Starszy syn od urodzenia jest 
dzieckiem niepełnosprawnym. Nasza pomoc polegała na wyposażeniu mieszkania tej rodziny w dwie łazienki.
Kolejny cichy finał z racji pandemii odbył się w Koszalinie. Rodzina Pana Marcina składa się z czterech osób. Do tej pory rodzina 
mieszkała oddzielnie. Rodzina otrzymała mieszkanie komunalne do generalnego remontu. Pan Marcin jest od ponad 12 lat 
pracownikiem Castoramy w Koszalinie. Jako Fundacja wyposażyliśmy łazienkę oraz przekazaliśmy deskę barlinecką do pokoi. 
Projekt wsparła również Castorama.
Następnie wróciliśmy z pomocą do województwa świętokrzyskiego. Tym razem wyruszyliśmy  do rodziny z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Pani Anna i Pan Robert mieszkają w bloku w małym mieszkaniu. Mieszkanie niestety nie było remontowane 
od 25 lat. Nasza Fundacja wyremontowała i wyposażyła w nowy sprzęt łazienkę.
Pani Sylwia z Panem Pawłem i gromadką dzieci do tej pory mieszkali w 23 metrowym mieszkaniu w Kielcach. Wskutek pożaru w 
budynku głównym część mieszkań została uszkodzona. Rodzina dostała od MZB większe, dwupokojowe mieszkanie do 
całkowitego remontu. Niestety i w tym przypadku koszty remontu mieszkania przerosły budżet rodziny. Razem z naszym stałym 
partnerem firmą Cersanit wyposażyliśmy łazienkę dla tej rodziny. 
Podobnie było u kolejnej potrzebującej rodziny z Kielc. Mieszkanie Pani Renaty uległo całkowite spaleniu. Sytuacja dla kobiety 
było dodatkowo trudna, gdyż sama wychowuje dwie nastoletnie córki. Z pomocą przyszły media oraz ludzie o dobrych sercach. 
Nasza Fundacja przekazała rodzinie wyposażenie całej łazienki. 
Przedostatni finał w 2020 roku odbył się u rodziny w Zaleziance i sprawił wielką radość rodzinie Pani Iwony i Pana Waldemara. W 
marcu 2019 roku spłonął całkowicie ich dom. Dzięki pomocy innych ludzi i zebranym pieniądzom udało się go odbudować. 
Potrzeby były ogromne, gdyż rodzina posiada, aż 8-oro dzieci. Fundacja „Fabryki Marzeń” pomogła Pani Iwonie i Panu 
Waldemarowi w remoncie łazienki oraz 2 pokoi dla dzieci. 
 Ostatni cichy finał, w tym trudnym dla wszystkich 2020 roku odbył się w miejscowości Lisów. Rodzina Pani Agaty i Pana 
Grzegorza ma 3 dzieci. Pod koniec lutego 2018 roku  w domu doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczeniu uległa kotłownia i 
instalacja elektryczna. Cały parter wymagał gruntownego remontu. Nasza Fundacja przekazała rodzinie kompletne wyposażenie 
łazienki od firmy Cersanit. Wykonaliśmy również projekt tego pomieszczenia. Dzięki wsparciu firmy Dobra Forma, zakupiliśmy 
meble do pokoju chłopców. Deskę barlinecką przekazał Barlinek. Farby na ściany w łazience i pokoju chłopców dostarczył nasz 
partner Teknos, a piec oraz jego instalacja to zasługa firmy Kostrzewa. Do pomocy włączył się radny Pan Damian Woźniak, który 
pomógł przy instalacjach hydraulicznych i elektrycznych. Dodatkowo w 2020 r. przekazaliśmy wyposażenie łazienki Pani Elizie z 
Chorzowa, która samotnie wychowuje córkę. 
W 2020 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Castoramy GoodHome. Razem udało nam się pomóc 3 rodzinom: z Łodzi, Ełku 
oraz miejscowości Cisy koło Malborka. 
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy również współpracę z firmą Barlinek S.A. Dzięki akcji „Pomagamy to naturalne!”, deska 
barlinecka odmieniła pomieszczenia w 4 instytucjach w całej Polsce.
W ramach Fabryki Wspierania Talentów w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Fundacja przyznała 3 
stypendia: 1 stypendium naukowe, 1 stypendium artystyczne oraz 1 stypendium sportowe. Jako partnerzy akcji "Pokaż Talent" 
organizowanej przez Echo Dnia, przekazaliśmy pieniądze otrzymane od Paris School of Economics - PSE na stypendium dla 
Kamila Łukaszewskiego, który zachwycił nas swoją grą na akordeonie. Nasz kolejny stały partner firma Grant Thornton z 
Poznania ufundowała stypendium dla utalentowanej sportowo Kamili Komisarczyk. 
Andrzej Załucki, Prezes Zarządu, w ramach działań Fabryki Rozwoju Osobistego przeprowadził niestety tylko jedne duże 
warsztaty dla młodzieży w Ćmielowie.  Powodem była pandemia, a co za tym idzie zamknięcie szkół.
Nasze dodatkowe aktywności w 2020 roku to:
Paczka dla naszych podopiecznych w czasach pandemii – prawie 30 naszych podopiecznych rodzin otrzymało od na paczki 
pomocowe w czasie pandemii Covid-19. Zadbaliśmy nie tylko o bezpieczeństwo rodzin podczas wychodzenia z domu, ale 
również o to, aby mieli co czytać i czym przegryzać długie domowe popołudnia. Firma Synthos oraz ich spółka Synthos Care 
przekazali żele do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym. 
Projekty z Homlą - odwiedzając placówki oraz rodziny przekazywaliśmy produkty otrzymane 3 wspólnych akcji z Homlą, tj. 
#Pluszovelove 2017, Kochamy Prezenty 2018, Kochamy Prezenty 2019.
Akcja z Rossmanem „Pomagamy jak umiemy” – nasza Fundacja pozyskała kolejnego partnera do współpracy – jest to Firma 
Rossman.  Znaleźliśmy się w gronie 157 organizacji które Rossman włączył do swojej akcji z klientami. Wartość otrzymanej 
pomocy rzeczowej wyniosła 16 539,06 zł. Z listy produktów Rossmann zostały wybrane produkty, które w dużej mierze już 
zostały przekazane naszym podopiecznym placówkom oraz zaprzyjaźnionym rodzinom. W 2021 roku planujemy przekazać 
podopiecznym resztę produktów.
Przekazanie laptopów do podopiecznych - Fundacja otrzymała laptopy od firmy Cybercom. Wszystkie komputery znalazły już 
nowych właścicieli w naszych rodzinach. Służą dzieciom i młodzieży w nauce zdalnej.
Wymarzona Gwiazdka 2020 - przekazaliśmy paczki świąteczne odwiedzając osobiście i przekazując jako pomocnicy Mikołaja 
ogromną ilość prezentów do  22 domów dziecka. 
W 2020 roku pozyskaliśmy nowych partnerów: Rossmann Polska, Interbiuro, Chimimeca Polska, Teknos.
Podjęliśmy współpracę z trzema organizacjami pozarządowymi: Fundacją Castorama GoodHome, Fundacją Braci Collins oraz 
Fundacją Omenaa Foundation.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

52

24

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Poprawianie warunków zamieszkania dzieciom z 
rodzin ubogich, osobom, rodzinom, w tym 
osobom samotnie wychowującym dzieci 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej oraz osobom niepełnosprawnym 
poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe, 
finansowe, w tym wspieranie budowy, 
remontów i modernizacji wykonywanych w ich 
miejscach zamieszkania. Przyznawanie 
świadczeń pieniężnych, rzeczowych o 
charakterze pomocy społecznej osobom, 
rodzinom, w tym osobom samotnie 
wychowującym dzieci, znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie 
pokonać wykorzystujac własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości. Wspieranie organizacyjne, 
rzeczowe i finansowe, w tym wspieranie 
budowy, remontów i modernizacji placówek 
prowadzących działaność na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz osób i dzieci 
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej 
lub materialnej.

88.99.Z 102 880,22 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 798 522,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 732 340,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 66 182,36 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pomoc finansowa i rzeczowa w tym programy 
stypendialne, socjalne i naukowe w 
szczególności skierowane do uzdolnionej 
młodzieży z ubogich rodzin, która osiąga 
ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach 
życia (nauka, sport, kultura). Organizowanie i 
udział w finansowaniu akcji mających na celu 
edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w 
zakresie przedsiębiorczości, innowacji i nowych 
technologii. Organizowanie warsztatów i spotkań 
o różnej tematyce skierowanych do uczniów 
szkół [podstawowych i średnich.

88.99 Z 13 300,00 zł
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60 295,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 672 045,15 zł

2.4. Z innych źródeł 66 182,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 140 505,63 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 117 415,52 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Pomoc społeczna 57 739,29 zł

2 Wsparcie talentów - stypendia 13 300,00 zł

3 Wsparcie innych podmiotów 45 140,93 zł

4 Koszty administracyjne - zużycie materiałów, materiały promocyjne 1 235,30 zł

1 Poprawianie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin ubogich, osobom, rodzinom, w tym 
osobom samotnie wychowującym dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej 
oraz osobom niepełnosparwnym poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, w tym 
wspieranie budowy, remontów i modernizacji wykonywanych w ich miejscach zamieszkania. 
Przyznawanie świadczeń pieniężnych, rzeczowych o charakterze pomocy społecznej.

57 739,29 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

14 507,09 zł

657 538,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 228 068,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 059 079,67 zł 117 415,52 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

504 272,44 zł 116 180,22 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,01 zł

549 004,03 zł

5 802,19 zł 1 045,50 zł

189,80 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 9 360,58 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

1 045,50 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 381 995,12 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

381 995,12 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

17 700,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 191,67 zł

33 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

33 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

351 460,00 zł

337 060,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

10 000,00 zł

- inne świadczenia 4 400,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 535,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 381 995,12 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

30 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Załucki - Prezes Zarządu
Mariusz Waniołka- Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-27
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